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Výber

Estetika

Kvalita

Od najmodernejších až po najrustikálnejšie, od najsilnejších po najslabšie, od  najmenších po najväčšie. Krbové vložky Fonte Flamme ponúkajú veľký výber podľa potreby a chuti 
každého zákazníka.

Estetika je v centre nášho konceptu: prvotný je pohľad na oheň, úhľadné spracovanie viditeľnej časti, so zabudovanými pántami tak, aby neboli viditeľné.

Kvalita našich vložiek začína pri kvalite našej liatiny. Vyvinuli sme liatinu vysokej kvality, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky pre kúrenie drevom. Pre zaistenie trvalej kvality, robíme 
analýzu každej vložky spektrometrom.
Taktiež sme veľmi nároční na kvalitu všetkých ostatných materiálov použitých pri výrobe našich produktov: sklo odolné vysokej teplote (750°C), tesnenie z keramických vlákien, 
vysokoteplotné nátery a úprava  povrchu mosadzou, chrómom, alebo zlatom.
Kvalita znamená taktiež vysokú presnosť a starostlivosť každý pracovný deň pri:
- spájaní rôznych častí vložky bez lepenia
- časté kontroly v priebehu výroby
Naše krbové vložky sú vyrábané vo Francúzku.

Charakteristika každej krbovej vložky je optimalizovaná v priebehu dlhého skúšobného procesu v laboratóriách. Študujeme plochu tepelnej výmeny, účinnosť spaľovania, prúdenie 
plynov vo vnútri vložky a odvádzanie spalín.
Vložky Clairflamme a Splendidflam vychádzajú z nášho posledného technologického pokroku: dvojité spaľovanie a privádzanie primárneho vzduchu cez kozlíky (patentované).

Na otázky ohľadom bezpečnosti odpovedáme testom. Naše vložky sú certifikované normou EN 13229.

Ochrana

Charakteristika
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Rešpektujeme prírodu

Energia dreva

Drevo je zdrojom obnoviteľnej energie nahrádzajúce fosílne energie, ktorých zásoby sú obmedzené (ropa, plyn, uhlie). Využívanie energie dreva výrazne  prispieva  v boji proti 
klimatickému otepľovaniu (skleníkový efekt), nakoľko na rozdiel od fosílnych energií recykluje do atmosféry oxid uhličitý (CO2) absorbovaný lesmi. Energia dreva okrem toho 
vytvára vynikajúce zhodnotenie vedľajších produktov a odpadov pri spracovaní dreva. Konečne tento zdroj participuje pri racionálnom hospodárení s našimi lesmi a tak pomáha 
kvalite našej krajiny a udržuje hydrologickú a klimatickú rovnováhu.
Energia dreva je konkurenčne schopné palivo a taktiež jeho cena nie je ovplyvnená pohybom medzinárodných peňažných kurzov.
Zdroj:www.ademe.fr – rubrika „les énergies renouvelables- Bois energie“
(Ademe= agentura pre životné prostredie a zvládnutie energie.)

Flamme Verte

Označenie „Flamme verte“ zaručuje kvalitu, účinnosť a vysoké energetické parametre pri rešpektovaní životného prostredia.
Prečo kupovať výrobok „Flamme verte“:
 -  Urobíte gesto pre prospech našej planéty. Tieto výrobky vypúšťajú do atmosféry menej plynných emisií ako staré, ktoré sú už inštalované v domoch, alebo tie, ktoré sú k dispozícii 

v obchodoch bez záruky parametrov. Taktiež  produkujú menej oxidu uhoľnatého(CO), menej oxidu dusíka(NOx), menej nespálených produktov. V krátkosti, menej látok, ktoré 
znečisťujú ovzdušie -  sú čistejšie.

 -  Pre zaistenie hospodárnosti, čo zaujíma všetkých. Vložky „Flamme Verte“ majú účinnosť väčšiu ako 60%. Je treba vedieť, že pri prechode z  50% účinnosti na 70% ušetríte 30% 
dreva.

 -  Pre jednoduché používanie našich výrobkov. Výrobky, ktoré vedia zlepšiť účinnosť spaľovania dreva majú aj ďalšie kvality: sú estetickejšie, komfortnejšie pre používanie a tesnejšie. 
Zdroj: www.flammeverte.com   rubrika „ Les appareils Indépendants“

Vlhké drevo, ktoré horí v starších krbových vložkách /viac ako 15 rokov staré vložky/ znečisťujú ovzdušie 2 až 4 krát viac ako tie, ktoré majú nálepku kvality „Flamme Verte“ 
a spaľujú suché drevo. (Štúdia agentúry  ADEME/CSTB)



SPECIALVISION

4 druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

dvierka s  bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

760SP/044  

760SP/040+

dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

760SP/041+

760SP/041+

14 kW

Pyrolytické
sklo

14 hod

Krbová vložka  Specialvision bola navrhnutá tak, 
aby zdôraznila maximálny pôžitok z plápolajúceho 
ohňa. Jej jemné a úhľadné línie vyhovujú všetkým 
typom úprav, od najmodernejších po najklasickejšie 
krby. Jednoduchosť zapaľovania a pyrolytické sklo 
zaisťujú komfort užívateľa.

760SP/040+

-  Nálepka kvality“ Flamme  
Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 14 kW
- Účinnosť 68%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,42%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
14 hodín (dávka približne 
22 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 60 cm
- Váha vložky183 kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Ovládanie sklonu 
defl ektoru

-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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dvierka s bočným 
otváraním a presklennou 
ľavou stranou v šedom 
prevedení

760SP/049+

760SP/050+
dvierka s bočným 
otváraním a presklennou 
pravou stranou 
v mosadznom prevedení

760SP/051+
dvierka s bočným 
otváraním a presklennou 
ľavou stranou 
v mosadznom prevedení

760SP/053
druhý plášť 2 
výstupy priemer 160 
prispôsobiteľné  k 4 
verziám uvedeným vyššie

760SP/048+
dvierka s bočným 
otváraním a presklennou 
pravou stranou v šedom 
prevedení

760SP/061+

760SP/062+ 

14 kW

Pyrolytické
sklo

14 hod

SPECIALVISION - presklenné boky

Vychutnajte si  pohľad 
na oheň cez bočné 
presklenia z rady vložiek 
SPECIALVISION. 
Môžete si zvoliť medzi 
jedným alebo dvomi bočnými 
sklami podľa vášho priania.

dvierka s bočným 
otváraním a 2 
presklenné boky 
v šedom prevedení

760SP/062+
dvierka s bočným 
otváraním a 2 
presklenné boky 
v mosadznom prevedení

760SP/061+

760SP/051+

760SP/049+   
760SP/053

-  Nálepka kvality
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- Pyrolytické sklá
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 14 kW
- Účinnosť 69%
-  CO priemerný – 13%, 
O2: 0,54%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
14 hodín (dávka 
približne 22 kg 
suchého dreva)

- Dĺžka polien 60 cm
-  Váha vložky s jedným 
preskleným 
bokom 193 kg

-  Váha vložky s dvomi 
presklenými 
bokmi 201 kg

- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Ovládanie sklonu 
defl ektoru

-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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760SP/089+

13 kW

Pyrolytické
sklo

10 hod

SPECIALVISION - obojstranné presklenie

SPECIALVISION – obojstranné presklenie medzi 
kuchyňou a obývacou izbou, aby bol priestor 
kuchyne oddelený. Prečo nie medzi spálňou 
a kúpeľňou....? Táto verzia spája originalitu 
obojstranného krbu s potešením z tradičného 
otvoreného ohňa.

760SP/088+
obe dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

760SP/089+
obe dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

760SP/088+

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- 2 pyrolytické sklá
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 13 kW
- Účinnosť 65%
-  CO priemerný - 13%, 
O2: 0,41%

-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
10 hodín (dávka približne 
16 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 60 cm
- Váha vložky 186 kg
- Dymovod  Ø 200 mm
- Komínová klapka
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Ovládanie sklonu 
defl ektoru

- Vyberateľný rošt
- 2 zábrany na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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760SP/047+

760SP/047+ 

13,5 kW13 hod

CLASSVISION

Classvision s oblúkovým presklením harmonizuje 
s farebnejším, jemnejším prostredím. Neverte však 
svojim očiam a tejto jemnosti.  Classvision zdedil 
technológiu krbových vložiek rady Specialvision 
a taktiež ich výkonnosť.

dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

760SP/044+
druhý plášť  2 výstupy 
priemer 160

760SP/046+ 760SP/044

760SP/046+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

-  Nálepka kvality
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie 
CSB

- Keramické sklo
- Šedá liatina 
-  Nominálny výkon 
13,5 kW

- Účinnosť 65%
-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
13 hodín (dávka približne 
19 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 60 cm
- Váha vložky 196 kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

-  Ovládanie sklonu 
defl ektoru

-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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830/064+

15 kW

Pyrolytické
sklo

10 hod

830 VISION

-  Nálepka kvality 
“Flamme  Verte“

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia –   
nepretržité horenie CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
-  Nominálny výkon 
15 kW

- Účinnosť 74%
-  Doba horenia 
v redukovanom režime 
až 10 hodín

- Dĺžka polien 65 cm
- Váha vložky 265 kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné 
z vnútra vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka

Výkonná krbová vložka pre vykurovanie veľkých 
objemov. Verzia chromovaná s pozláteným pásikom 
bude zvádzať milovníkov designu.

830/065+
dvierka s bočným 
otváraním  v chrómovom 
prevedení s pásikom z 24 
karátoveho zlata

830/066+
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

830/063+

830/063+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

830/064+
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

830/065+  830/066
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830/100+ 

15 kW

10 hod

830 CHAUDIERE

Vložka 830 Chaudiere s teplovodným výmenníkom 
umožňuje dokurovanie Vášho hlavného 
vykurovacieho systému. Túto vložku môžete napojiť 
aj do podlahového kúrenia, alebo ju využiť 
na ohrev teplej vody v boilery.  Musí byť však 
napojená do teplovodného systému.

830/100+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

Pyrolytické
sklo

âerpadlo
âerpadlo

âerpadlo

ZAPOJENIE DO POSTAVENÉHO OKRUHU S KOTLOM A ·TVORCESTN¯M VENTILOM

Prívod studenej 
vody

Je povinný v prípade použitia uzavretej 
expanznej nádoby. V prípade prehriatia 
systému sa ventil otvorí a pustí do systému 
studenú vodu a tým ho ochladí.

Bojler na ohrev teplej vody pomocou  
elektr. vyhrievacieho telesa. 
Elektromagnetický ventil s teplotným 
čidlom uzatvárajúci prietok v prípade,  
Ïe teplota vody v systéme je niÏ‰ia ako 
teplota úÏitkovej vody v bojleri.

V tomto prípade 
umoÏÀuje ‰tvorcestn˘ 
ventil úplné oddelenie 
kotla a t˘m samostatn˘ 
obeh s v˘meníkom.

Poistn˘ teplotn˘ 
ventil

Uzavretá expanzná nádoba

Termoregulaãn˘ ventil (voliteln˘)

Termoregulaãn˘ ventil (voliteln˘)

teplotné 
ãidlo

Kotol so 
‰tvorcestn˘m 
ventilom

Prívod 
studenej 
vody Poistn˘ teplotn˘  

ventil

Uzavretá 
expanzná 

nádoba

Studená úÏitková 
voda

Teplá 
úÏitková 
voda

elektromagnetick˘ 
ventil

Poistn˘ ventil  
nastaven˘ na 3 bary

Poistn˘ ventil  
nastaven˘ na 3 bary

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie 
CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Teplovodný výmenník
-  Objem výmenníka 
3,69 litra

- Maximálny tlak 2 bar
- Nominálny výkon 15 kW
- Účinnosť 65%
-  Doba horenia v 
redukovanom režime 
až 10 hodín (dávka 
približne 20 kg suchého 
dreva)

- Dĺžka polien 65 cm
- Váha vložky 243 kg
- Dymovod Ø 200 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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700F/058+

10 kW

Pyrolytické
sklo

14 hod

FLASHVISION

Krbová vložka Flashvision sa radí pre zabudovanie 
do klasických a rustikálnych krbov Dymovod 
o priemere 180 mm umožňuje napojenie vložky aj 
do menších komínov.

700F/058+
dvierka s bočným 
otváraním v mosadznom 
prevedení

700F/059
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

700F/056+  700F/059

700F/056+
dvierka s bočným 
otváraním v šedom 
prevedení

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie CSB

- Pyrolytické sklo
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 10kW
- Účinnosť 65%
-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
14 hodín (dávka približne 
17 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50 cm
- Váha vložky 156 kg
- Dymovod Ø 180mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľná z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka
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700F/070+

700F/070+ 

FLASHVISION s bočným presklením

Krbová vložka Flashvision navrhnutá s pravým 
alebo ľavým bočným sklom, je ideálna pre 
osadenie do klasických alebo rustikálnych krbov.

dvierka s bočným 
otváraním a ľavým 
bočným presklením 
v mosadznom prevedení

700F/071
druhý plášť 2 výstupy 
priemer 160

700F/068+

700F/069+
dvierka s bočným 
otváraním a pravým 
bočným presklením 
v mosadznom prevedení

700F/068+
dvierka s bočným 
otváraním a ľavým 
bočným presklením 
v šedom prevedení

700F/067+
dvierka s bočným 
otváraním a pravým 
bočným presklením 
v šedom prevedení

10 kW

Pyrolytické
sklo

14 hod

- Vyhovujúce EN 13229
-  Klasifi kácia horenia 
– nepretržité horenie 
CSB

- Pyrolytické sklá
- Šedá liatina
- Nominálny výkon 10kW
- Účinnosť 65%
-  Doba horenia v 
redukovanom režime až 
14 hodín (dávka približne 
17 kg suchého dreva)

- Dĺžka polien 50 cm
- Váha vložky 160 kg
- Dymovod  Ø 180 mm
- Komínová klapka 
-  Regulácia primárneho 
vzduchu

- Defl ektor
-  Zadné čelo 
odmontovateľné z vnútra 
vložky

- Vyberateľný rošt
- Zábrana na drevo
- Neviditeľné pánty
-  Pozinkované skrutky 
z nehrdzavejúcej ocele

- Veľký popolník
- 5 rokov záruka


